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CHRONISCH ZIEK ZIJN:
DAT IS HARD WERKEN!

Dinsdag 15 september 2015

Toelichting

Op dinsdag 15 september 2015 organiseert de SGBO in samenwerking met PAO Heyendael
het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium met als thema

CHRONISCH ZIEK ZIJN: DAT IS HARD WERKEN!
Dit symposium is interessant voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Maar zeker ook
voor andere professionals betrokken bij de re-integratie of coaching van werknemers met
een chronische ziekte, zoals HR-mensen, arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaancoaches.

Achtergrond
Het aantal werknemers met een chronisch ziekte neemt gestaag toe. Door de strenge eisen
bij een WIA beoordeling en het verdwijnen van prepensioenregelingen is voortijdig stoppen
meestal geen optie meer. Op zich een goede ontwikkeling, want veel chronisch zieken
werken graag door. Maar dat moet wel kunnen. De ziektelast in combinatie met een pittige
baan – dat is hard werken!
Tijdens deze studiedag staan we stil bij de vraag welke problemen werknemers met
een chronische ziekte ervaren en bij wat de rol van de bedrijfsarts, verzekeringsarts en
behandelaar kan zijn bij het bieden van een oplossing.
We beginnen de dag met de vraag wat veel voorkomende problemen zijn van mensen met
een chronische ziekte in relatie tot hun werk: lichamelijk, praktisch en psychologisch. De
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt behandeld als
bruikbaar denkkader bij het zoeken naar passende oplossingen.
In de middag is er aandacht voor de impact van astma en COPD, de mogelijke gevolgen van
Lyme disease en Q koorts. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid het arbeidsvermogen
bij complexe casus te objectiveren. Daarna wordt een multidisciplinaire leidraad geïntro
duceerd en is er een toelichting op de richtlijn ‘Chronisch zieken en arbeidsparticipatie’ die
in voorbereiding is.
Alles bij elkaar belooft dit een interessante dag te worden met een afwisselend programma
rond een belangrijk thema.

Programma

09.00 Registratie en ontvangst

13:40 Werken met astma of COPD
Jos Rooijackers

Dagvoorzitter: Joost van der Gulden
09.30 Opening
Joost van der Gulden
09.45 Chronisch ziek zijn, wat betekent dat?
Xander van Ruissen
Jacqueline Janssen

14:10 De nasleep van Lyme disease of
Q koorts
Alfons OldeLoohuis
14.40 Objectiveren van de ziektelast
Desiree Wierper
15:10 Vragen en discussie

10.30 Ziek aan het werk, riskant of sterk?
Kees Niks

15:20 Pauze

11.00 Vragen en discussie
11:10 Pauze

15:50 Leidraad participatieve aanpak
Frederieke Schaafsma
Maaike Huijsmans

11.40 ICF: uniforme taal voor zorg en arbo
professionals
Carin de Brouwer
Yvonne Heerkens

16:20 Richtlijn chronisch zieken en werk
Haije Wind

12.10 Ervaringen en ondersteunings
behoefte van chronisch zieke
werknemers
Mieke Rijken

17:00 Afsluiting

12.40 Vragen en discussie
12:40 Lunch

16:50 Vragen en discussie

Sprekers / Voorbereidingscommissie
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Dr. Joost van der Gulden
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Dr. Yvonne Heerkens
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Dr. Maaike Huysmans
bewegingswetenschapper
Emgo instituut, VUmc, Amsterdam
Drs. Jacqueline Janssen
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Drs. Alfons OldeLoohuis
huisarts
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Drs. Kees Niks
bedrijfsarts
ArboNed, Groningen

Dr. Jos Rooijackers
longarts
Nederlands Kenniscentrum Arbeid
en Longaandoeningen
Universiteit Utrecht, Utrecht
Drs. Ria Sandbrink
bedrijfsarts
SGBO
Radboudumc, Nijmegen
Dr. Frederieke Schaafsma
bedrijfsarts
Emgo instituut, VUmc , Amsterdam
Drs. Pieter Schouten
verzekeringsarts
SGBO
Radboudumc, Nijmegen
Ing. Xander van Ruissen MSc
projectleider Royal Haskoning DHV
ervaringsdeskundige, Nijmegen
Dr. Mieke Rijken
psycholoog
NIVEL, Utrecht
Drs. Desiree Wierper
verzekeringsarts
Ergatis, Nijmegen
Prof. dr. Haije Wind
verzekeringsarts
UWV en Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid
AMC, Amsterdam

Informatie

Doelgroepen
Het programma is allereerst bedoeld voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Maar het is
zeker ook interessant voor andere professionals betrokken bij de re-integratie of coaching
van werknemers met een chronische ziekte, zoals HR-mensen, arbeidsdeskundigen,
psychologen en loopbaancoaches.

Locatie
Dit symposium vindt plaats op de campus van het Radboudumc in Nijmegen.

Accreditatie
• Accreditatie wordt aangevraagd bij Accreditatie bureau Sociale geneeskunde (AbSg)
voor 6 uur.
• Na het symposium ontvangt u via e-mail een digitaal certificaat.

Inschrijven/betalen
• Het inschrijftarief bedraagt € 295,• U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via onze website
www.paoheyendael.nl/prinsjesdag2015.
• 	Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het symposium wordt € 55,aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn is het
volledige bedrag verschuldigd.

SGBO
De SGBO (www.radboudumc.nl/sgbo) bestaat sinds 1960 als opleiding tot bedrijfsarts.
Sinds 2014 heeft de SGBO ook een opleiding tot verzekeringsarts.
Het Prinsjesdagsymposium is een jaarlijks terugkerende traditie. Steeds wordt
een onderwerp gekozen dat voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen actueel en
relevant is.

Contact
Radboudumc
PAO Heyendael / 87
Bianca Gremmen-van Bergen, projectmedewerker
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T (024) 361 08 62
E bianca.gremmen-vanbergen@radboudumc.nl
I www.paoheyendael.nl

PAO Heyendael werkt volgens de door het NIAZ
vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.
Deze mailing is verzorgd door PAO Heyendael.
Indien uw gegevens onjuist zijn of u in de toekomst
geen post meer van PAO Heyendael wenst te
ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

volg ons: @paoheyendael

